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Een engel is iemand,
die God in je leven stuurt
zomaar,onverwacht
en onverdiend,
om als het heel donker wordt
een paar sterren aan te steken

(Phil Bosmans)

Bericht van de kerkenraad:
Zondagmorgen 1 januari hebben we, zoals
gebruikelijk, een nieuwjaarsbijeenkomst ,
die om 10.30 u. begint en wordt geleid door
mevr. M. Berends-v. Waardenberg (en dus niet een
'gewone' zondagmorgendienst0. Voorafgaand aan
deze korte bijeenkomst is er natuurlijk koffiedrinken en
gelegenheid elkaar het beste te wensen voor het
nieuwe jaar.
Uit de gemeente:
- mevr.van Dijk is opgenomen in het
IJssellandziekenhuis vanwege een heupfractuur door
een val; inmiddels is zij geopereerd en wordt verwacht
dat zij binnenkort voor verdere revalidatie naar een
verpleeghuis zal gaan.
- Melissa Elfrink, 17 jaar oud, is ernstig ziek en we
willen voorbede doen voor haar en het gezin.
De bloemen van deze zondag gaan…
...Dhr. A. W. van Gemerden.(Jarig 15 december)

De bloemschikking :
Vertrouwen op U
als rots
om op te bouwen,
als poort,
naar nieuw leven
als kracht
om grenzen te doorbreken
en ruim baan te maken
voor Uw licht op aarde.
Eeuwige,
schenk ons kracht
om in woord en daad
het duister te doorbreken.
We gebruiken de kleur goudgeel. De gele kleur drukt
kracht van licht, wijsheid, en bescherming uit.
Deze kleur past bij uitstek bij het optreden van Simson
als kind van God. Hij rukt de poorten uit het slot en
brengt ze naar een bergtop tegenover Hebron.
Die stad is nauw verbonden met Abraham. Alsof
Simson de poorten terugbrengt naar het vaderland
waarin God zich in de begintijd aan Abraham
openbaarde.
Op deze berg legt Simson de puinhopen en splinters
van dood en verderf voor het aangezicht van de
Eeuwige.
Hij verbindt zich daarmee onmiddellijk met de
Eeuwige. Dat is de bron van waaruit hij zijn werk doet.
Door de balken en splinters daar neer te leggen komt
zijn wijsheid aan het licht.
De grote ruwe steen te midden van puin, stukken hout
op een goudgele doek als verbinding van Simson met
het licht van de Eeuwige.
Koster
17-12 t/m 23-12 dhr. A. van Gemerden.
24-12 t/m 30-12 dhr. P. van Gorkum
Kerkdiensten:
Kerstnachtdienst 24 december Ds L. Schermers, 22 uur
1e kerstdag 25 december Ds. van Bergen, 10 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst 1 januari 2012, 10.30 uur
Mw M. Berends-v. Waardenberg
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